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Rutin informationssäkerhet och säker digital informationsöverföring 
 
Inledning 
Informationsöverföringen ska främja goda kontakter mellan patienter och hälso- och 
sjukvårdspersonalen samt tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i 
vården. Ett väl fungerande informationsutbyte mellan olika vårdgivare är 
grundläggande för en god och säker vård. 
 
För att minimera risken för missuppfattningar finns enkla regler för kommunikation, 
vara fullständig, vara korrekt, vara avgränsad och komma i rätt tid.  
För att undvika brister när det gäller informationsöverföring är SBAR (Situation, 
Bakgrund, Aktuellt tillstånd, Rekommendation), viktig informationsstruktur att 
använda. 
 
För att tillgodose patientens behov, eller om en patient begär det, ska 
verksamhetschefen utse en fast vårdkontakt för patienten, vilken kan vara 
sjuksköterska eller annan hälso- och sjukvårdspersonal.  
 
För situationen i samband med utskrivning från sluten hälso- och sjukvård regleras 
detta specifikt i särskild lag och i länsgemensamma dokument. Region/ kommun och 
övriga vårdgivare bör organisera verksamheten så att vården för den enskilda 
patienten samordnas på ett ändamålsenligt sätt.  
 
För att säkerställa kraven i HSL (2017:30) om att regionen ska avsätta läkarresurser 
utifrån behov för att enskilda ska kunna erbjudas god hälso- och sjukvård i kommunens 
olika verksamheter. Om den enskilde har behov av vårdåtgärder från hälso- och 
sjukvården ska kommunen tillsammans med regionen upprätta en samordnad 
individuell plan (SIP). Även vid behov komma in med vårdbegäran till kommunens 
hälso-och sjukvårdsenhet. 
 
Överföring av information i samband med in- och utskrivning av patienter från 
slutenvård hanteras via digitalsystemet COSMIC LINK. Sammanhållen journal innebär 
möjlighet att dokumentera hälso- och sjukvårdsinsatser i Cosmic. 
 
Ansvar 

• Verksamhetschef, i samråd med MAS, ansvarar för att det finns upprättade 
lokala rutiner för informationsöverföring mellan olika vårdgivare, såväl internt 
inom kommunen som med externa vårdgivare. Vid avvikelser sänds till 
verksamhet inom regionen används framtaget missiv (bilaga) tillsammans med 
själva avvikelserapporten. 

• Ansvarig chef ansvarar för att det upprättas ett lokalt avtal med vårdcentral 
om läkarmedverkan, med utgångspunkt i det länsövergripande avtalet. Avtalet 
ska förtydliga när, var och hur samt kring vad som samverkan ska ske. 
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• Ansvarig chef, i samråd med MAS, ansvarar för att det finns lokala rutiner för 
såväl skriftlig som muntlig kontinuerligt återkommande 
informationsöverföring mellan, dels olika yrkesutövare, dels mellan olika 
yrkesgrupper. Informationen kan gälla såväl enskilda patienters vård som 
samverkan i vårdprocesserna.  

      Tillvägagångssätt 

• Vårdplaneringsmöten för enskilda patienter. Dessa möten ska erbjudas inom 
två veckor efter övertagande i hemsjukvården eller att den enskilde flyttat in 
på ett boende, samt när behoven för den enskilde ändras eller minst en gång 
per år. Den omvårdnadsansvariga sjuksköterskan ansvarar för att sammankalla 
samtliga berörda. I samband med utskrivning från slutenvården följs de särskilt 
framtagna vägledande dokument. 

• Vid behov ska verksamheterna initiera till en SIP. Kallelsen skickas i 
informationsöverföringssystemet COSMIC LINK. För dialog med berörda 
enheter och kom överens om tid och plats innan själva kallelsen skickas.  

• Vid utskrivning från slutenvården finns särskilda vägledande dokument som 
reglerar detta. 

• Sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut ansvarar för att övrig personal 
får den information som de behöver för att kunna ge adekvat vård och omsorg 
till patienten och att denna information förvaras på rättssäkert sätt. 

• Respektive chef ansvarar för att det finns lokala rutiner för samverkan mellan 
hemsjukvård/hemtjänst, särskilda boenden och dagverksamhet avseende 
informationsöverföring, läkemedelshantering, kvalitetsutveckling och 
kvalitetsregisterarbete. 

• Varje vårdgivare ansvarar för att ledningssystemet innehåller en 
dokumenterad informationssäkerhetspolicy samt säkerställer att 
ledningssystemet omfattar rutiner som behövs för att uppfylla kraven på 
informationssäkerhet. 

• Ansvarig chef, inom såväl hemsjukvården som för särskilda boenden och daglig 
verksamhet, i samråd med MAS, ansvarar för att upprätta lokala rutiner för 
kontakt med ansvarig läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. 
De ska innehålla kontaktvägar under såväl dagtid som jourtid. Chefen ansvarar 
för att uppgifterna hålls aktuella och är väl kända av all personal. 

 
 
Relaterade dokument 
Samverkansdokument mellan region och kommunerna i Västmanlands län avseende 
samordning av insatser för habilitering och rehabilitering; 
https://www.regionvastmanland.se/contentassets/03c1cf8f6e784b28a56bbad17c963
817/samordning-av-insatser-for-habilitering-och-rehabilitering.pdf 
Avtal om läkarmedverkan i särskilt boende, dagverksamhet och hemsjukvård i 
Västmanlands län. 
https://www.regionvastmanland.se/contentassets/8bf5d133dab54185824dcd3f0451d
4c4/avtal-om-lakarmedverkan-i-sarskilt-boende-dagverksamhet-och-hemsjukvard.pdf 
 
Västerås stads policy och riktlinjer för informationssäkerhet. 
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